ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
EUropa.S. 2016
Τν Ινζηιηούηο Έπεςναρ & Καηάπηιζηρ Εςπωπαϊκών Θεμάηων (Ι.Ε.Κ.Ε.Θ)
δηνξγαλώλεη γηα 7ε ζπλερόκελε επηηπρή ρξνληά ηε κεγαιύηεξε πξνζνκνίσζε
Δπξσπατθώλ Θεζκηθώλ Οξγάλσλ ζηελ Διιάδα, EUropa.S. 2016, ππό ηελ αιγίδα ηος
Υποςπγείος Εξωηεπικών θαη κε ηελ έκπξαθηε ζηήξημε ηνπ Επιηπόπος Παιδείαρ,
Πολιηιζμού, Νεολαίαρ και Αθληηιζμού, κςπίος Tibor Navracsics. Παξάιιεια,
ππνζηεξίδεηαη από ην Γξαθείν ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ Αζήλα, ηελ
Αληηπξνζσπεία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ Διιάδα, ηελ Κνζκεηείαο ηεο
Σρνιήο Οηθνλνκηθώλ, Δπηρεηξεκαηηθώλ & Γηεζλώλ Σπνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Πεηξαηώο, ην Πάληεην Παλεπηζηήκην Αζελώλ, ην Τκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη
Γηεζλώλ Σρέζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, ην Γαιιηθό Ιλζηηηνύην ζηελ
Αζήλα, ην Βξεηαληθό Σπκβνύιην ζηελ Αζήλα, θαζώο επίζεο θαη από ζεηξά
θνξέσλ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ ραξαθηήξα.
Τν EUropa.S. δηνξγαλώλεηαη θέηνο ζηηο 22 – 25 Αππιλίος 2016 ζηηο εγθαηαζηάζεηο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο θαη ηνπ Γαιιηθνύ Ιλζηηηνύηνπ ζηελ Αζήλα από ην
Ι.Δ.Κ.Δ.Θ..
Τν EUropa.S. απνηειεί κία κνλαδηθή πξνζνκνίσζε πινπνηώληαο ηνπο θπξηόηεξνπο
ππιώλεο ησλ Δπξσπατθώλ Θεζκηθώλ Οξγάλσλ. Τν EUropa.S. πξαγκαηνπνηείηαη ζε
πςειό αθαδεκατθό επίπεδν ζηνλ ειιεληθό ρώξν κε παλεπξσπατθή εκβέιεηα θαη
εμαηξεηηθά κεγάιε απήρεζε ζηελ θνηηεηηθή θνηλόηεηα, ηόζν ζε πξνπηπρηαθό όζν θαη
ζε κεηαπηπρηαθό επίπεδν. Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζπλεηζθνξά ηεο νκάδαο
ησλ Δπηζηεκνληθώλ Υπεπζύλσλ ηνπ ζπλεδξίνπ, νη νπνίνη επηθπξώλνπλ ηελ
επηζηεκνληθόηεηα θαη πηζηόηεηα ηεο πξνζνκνίσζεο απηήο.
Πξόθεηηαη γηα έλα "παηρλίδη ξόισλ" πνπ πξνζνκνηώλεη κε απόιπηε ηαύηηζε ηηο
δηαδηθαζίεο θαη ιεηηνπξγίεο ηόζν ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ, όζν θαη ηνπ
Δπξσπατθνύ Σπκβνπιίνπ, ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο ΔΔ, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη
ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ. Οη ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο, ζην πιαίζην ηεο
πξνζνκνίσζεο, έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αλαιάβνπλ ηε ζέζε ελόο Δπξσβνπιεπηή,
Αξρεγνύ Κξάηνπο ή Κπβεξλήζεσο, Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ ηεο ΔΔ, Δπξσπαίνπ

Δπηηξόπνπ, Γηθαζηή ή Σπλεγόξνπ, Μέινπο ηεο Οκάδαο Κξίζεο, Γεκνζηνγξάθνπ,
Μεηαθξαζηή ή Μέινπο ηνπ Δπηθνπξηθνύ Πξνζσπηθνύ γηα ηηο εκέξεο πνπ δηαξθεί ην
Σπλέδξην. Σηόρνο ησλ ζπκκεηερόλησλ είλαη λα θαηαιήμνπλ ζε κηα θνηλή απόθαζε
κέζα από ηε δηαξθή δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, κε ηειηθό ζθνπό ηελ πξνώζεζε
ηεο εμέιημεο ηνπ επξσπατθνύ νηθνδνκήκαηνο.
Η "νηθνγέλεηα" ηνπ ζεζκνύ έρεη ζπγθεληξώζεη ζηα 6 ρξόληα πξαγκαηνπνίεζήο ηνπ
πεξηζζόηεξνπο από 1.900 ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο. Παξάιιεια, αλαδεηθλύεη θαη
επηβξαβεύεη ηνπο θαιύηεξνπο ζπκκεηέρνληεο, πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξύλεη ηελ
αθαδεκατθή ηνπο πξόνδν θαη εμέιημε.
Μέρξη ην ηέινο ηνπ ζπλεδξίνπ EUropa.S. 2016 νη ζπκκεηέρνληεο ζα έρνπλ ηε
δπλαηόηεηα λα εηδηθεπζνύλ θαη λα απνθηήζνπλ πνιύηηκε εκπεηξία πάλσ ζηε
δηαπξαγκάηεπζε εληόο ελόο πεξηβάιινληνο αληηθξνπόκελσλ ζπκθεξόλησλ, ελώ
ηαπηόρξνλα ζα έρνπλ γλσξίζεη «εθ ησλ έζσ» ηα Δπξσπατθά Θεζκηθά Όξγαλα θαη ηνλ
ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπο, κέζα από ηελ ελεξγή ηνπο ζπκκεηνρή ζηελ όιε δηαδηθαζία
πξνζνκoίσζεο απηώλ.

Γιώζζα εξγαζίαο: Αγγλική και Γαλλική, γηα ηελ Δπηηξνπή DROI
Παξέρνληαη πηζηνπνηεηηθά παξαθνινύζεζεο ζε θάζε ζπκκεηέρνληα.

Γειώζεηο ζπκκεηνρήο ππνβάιινληαη κέρξη θαη 29 Φεβποςαπίος 2016.

Αηηήζεηο ζπκκεηνρήο θαη πιεξνθνξίεο γηα ην EUropa.S. 2016 ζηελ ειεθηξνληθή
ηζηνζειίδα www.europas.irtea.gr
Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πεξαηηέξσ πιεξνθνξία, κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε
ην Ιλζηηηνύην Έξεπλαο & Καηάξηηζεο Δπξσπατθώλ Θεκάησλ θαη ηελ νκάδα ηνπ
Secretariat ηνπ ζπλεδξίνπ, ζην e-mail: europas.irtea@gmail.com θαη ηει:
2130250217.

